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Doel van de Stichting:
1. De stichting heeft ten doel:
a. het terugbrengen en in stand houden van de Sjweikeser rèngelaot alsmede
van meidoornhagen in Sweikhuizen en omgeving;
b. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
· het kweken en aanplanten van de Sjweikeser rèngelaot;
· het ter beschikking krijgen of verwerven van percelen voor de aanplant van de
Sjweikeser rèngelaot;
· het verwerven van middelen, onder meer door het organiseren van activiteiten,
genomen in de ruimste zijn van het woord.
1. Aanleiding en doel voor de oprichting van de stichting
Inwoners van het dorp Sweikhuizen, verenigd in de stichting Sjweikeser Rèngelaot,
werken aan de verbetering van het landschap rond het dorp door het aanplanten van
nieuwe boomgaarden met het Sjweikeser rèngelaote pruimen ras. Dit pruimen ras is
uniek, aan het dorp gebonden en leent zich voor kleinschalige ontwikkeling van
specifieke streekproducten. Lokale betrokkenheid, cultuurhistorie en versterking van
landschap en recreatiemogelijkheden gaan hand in hand.
Het project wordt uitgevoerd door Stichting Sjweikeser Rèngelaot (SSR). Deze
stichting is opgericht in 2003 en bestaat naast 6 bestuursleden uit een 30 tal
vrijwilligers.
Het hoofddoel van de stichting is het terugbrengen en onderhouden van de echte
Sjweikeser rèngelaot. Deze pruim is een aftakking van de reine claude verte en
ontstaan rond 1820. De pruim heeft met name in de vorige eeuw een belangrijk deel
uitgemaakt van de Sweikhuizer gemeenschap. Deze pruim stond in vrijwel elke tuin
en huisweide van Sweikhuizen en was voor de meeste boeren ook economisch van
groot belang. Tot midden van de jaren zestig van de vorige eeuw hebben deze
hoogstambomen Sweikhuizen gesierd met de prachtige bloesem in de eerste weken
van de maand april. Sweikhuizen was als het ware van alle kanten te bewonderen
rondom een witte slinger. Tot dat ruilverkaveling en de premie op het rooien van
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hoogstambomen het einde betekende voor dit Sweikhuizer fenomeen. Slechts enkele
authentieke bomen bleven gespaard, hetgeen heel belangrijk voor de voorplanting is
gebleken. De stichting heeft als stip aan de horizon staan om de witte cirkel rondom
Sweikhuizen weer terug te brengen opdat wederom een sprookjesachtig beeld
ontstaat in het voorjaar. Momenteel staan een 350 bomen aan de zuidwestkant van
Sweikhuizen en een 50 tal bomen aan de oostkant.
De noordkant van Sweikhuizen ontbreekt nog en de stichting wil zich in de toekomst
daarop concentreren.
Naast het planten van bomen is de stichting ook bezig met het terugbrengen van het
landschap in de oude staat. Zo waren in het heuvelachtig gebied ( Sweikhuizen is
immers het meest noordelijke bergdorpje van Nederland ) op de betreffende plek in
het verleden diverse graften, die erosie moesten tegengaan, maar daarnaast door de
diversiteit aan struweel ook een lust voor het oog waren. Op deze plek, moeilijk als
landbouw te bewerken en bovendien kleine percelen, wil de stichting de graften weer
terugbrengen.
Het grotendeels verdwijnen van de graften is een combinatie van het feit dat er zo’n
15 jaar geleden een hoofdwaterleiding door het perceel is aangelegd. Dit
gecombineerd met het vele ploegen heeft geresulteerd in het langzaam verdwijnen
van deze graften. De stichting ziet nu kans om in combinatie van de aanplant van een
100tal bomen deze graften terug te brengen. Bij diverse instanties, vrijwilligers,
wandelaars en inwoners van Sweikhuizen wordt dit idee enorm omarmd. Niet alleen
de bloesem van de bomen en de schoonheid van bloeiende graften, maar ook het
behoud van het product “de Sjweikeser rèngelaot”. Restauranthouders, brasseries,
ondernemers in streekproducten en vele particulieren dragen de Sjweikeser rèngelaot
een warm hart toe.
Wat is er dan zo speciaal aan die Sjweikeser rèngelaot ???…….
Heel simpel…. de Sjweikeser rèngelaot is de enige in haar soort welke op zo’n grote
schaal, door middel van wortelstek, is voortgeplant. Of romantisch gezegd: zij is de
eerste boom van rond 1820, de moeder aller bomen! Het enten van Sjweikeser
rèngelaot is uit den boze, omdat op deze manier het voortplantingsproces wordt
doorkruist. Scheuten van deze bomen zullen dus nooit meer als Sjweikeser rèngelaot
door het leven gaan.
Deze unieke wijze van voortplanting is op zo een grote schaal zelfs zo zeldzaam dat
momenteel de stichting ook voornemens is te onderzoeken of deze wijze op zo een
grote schaal nog ergens in Nederland en zelfs Europa voor komt. Omdat het op deze
manier kweken van en telen van pruimen voor de reguliere sector niet rendabel is
dreigde dit erfgoed verloren te gaan. Behoud is alleen mogelijk met een gerichte
aanpak en kleinschalige ontwikkeling en vermarkting van specifieke streekproducten.
Naast nieuwe aanplant en landschappelijke verfraaiing richt het project zich dan ook
op dit aspect.
2. De Stichting en belanghebbende doelgroepen.
Het is duidelijk dat de verfraaiing van het landschap niet alleen beperkt blijft voor de
lokale bevolking, doch ook voor de vele natuurliefhebbers die dit mooie wandelgebied
bezoeken.
3. Financiën
Inkomsten:
De gronden waarop de Stichting haar activiteiten ontplooit zijn van de stichting
Natuurmonumenten. Voor de eerste aangeplante bomen ontving de Stichting
Sjweikeser Rèngelaot een vergoeding per geplante boom van € 50--.
Daarnaast werden en worden burgers in de gelegenheid gesteld om een jonge
pruimenboom te adopteren voor € 50,-- voor de duur van 10 jaar.
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Onlangs werd onze Stichting Sjweikeser Rèngelaot door de provincie Limburg uit
geroepen tot winnaar van de Prins Bernhard cultuur prijs van 2017. Prijs: € 5.000,-Tevens heeft de ontwikkeling van aan pruimen gerelateerde producten, zoals likeur
en jam, onze aandacht.
Uitgaven:
Deze bestaan vooral uit kosten voor het kweken, planten en snoeien van de
bomen. De aanschaf van materialen is een onderdeel van onze uitgaven.
Kantoor uitgaven zoals mailing, certificaten en drukwerken.
Daarnaast ontvangen de vrijwilligers een onkosten vergoeding.
Tevens wordt 2 keer per jaar een vrijwilligers avond gehouden.
Bestuursleden zijn onbezoldigd.
Voor de verdere uitbouw van onze plannen aan de noordkant van Sweikhuizen is
via Leader Zuid Limburg 2017 (POP3) subsidie aangevraagd.
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